Vaše vize města Hrob
Milí spoluobčané, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy osobně
představujete svoje město, kde vidíte jeho problémy a kam si je přejete směřovat. Prosíme Vás o odpovědi na
následující otázky. Budeme rádi za Vaše další nápady, myšlenky a vize, které mohou vést do budoucna k
městu, které si Vy představujete jako ideální. Tyto náměty budou převedeny do architektonické podoby centra
města, studie Tržního náměstí a souvisejících prostor, vazeb a možnosti přilákání turistického ruchu.

Dotazník je také možné jednoduše vyplnit na:

www.hrob.cityupgrade.cz


Na těchto stránkách si bude možno po dokončení studie detailně prohlédnout a přečíst jednotlivá řešení a nápady a k nim se i dále
vyjádřit. Je důležitý také Váš názor a nápady!

Žijete od narození ve městě Hrob? . . . . .

jste žena/muž

Váš věk. . . . . . . . .

1.

Co se Vám vybaví, když se řekne město Hrob?

2.

Existují ve městě a okolní krajině nějaká místa, která jsou podle Vás zajímavá, dnes zanedbaná a zaslouží si
rozvoj? Napište prosím, kde jsou a jak by podle Vašeho názoru měla vypadat.

3.

Mrzela Vás ztráta něčeho, co jste měli ve městě nebo okolí rádi a dnes to již není, případně se to změnilo?
Popište to, prosím.

4.

Existuje ve Vašem městě nebo okolí místo nebo objekt, o kterém můžete říci: “je to mé oblíbené místo (objekt)”

5.

Nachází se ve Vašem městě nebo okolí místo nebo objekt, o kterém můžete říci: “nelíbí se mi”

6.

Co se v poslední době změnilo ve městě k lepšímu?

7.

Když za Vámi přijedou známí, kam je vezmete?

8.

 hybí Vám (pěším nebo cyklistům) nějaká pěšina, cesta či trasa spojující zajímavá místa, která nejsou dosud
C
propojena?

9.

Jaké kulturní či společenské možnosti podle Vašeho názoru ve městě chybí a Vy osobně byste je aktivně
využívali?

10.

Co byste rádi dělali na Tržním náměstí? Co by se zde mělo odehrávat? Jak by mělo podle Vašeho názoru
fungovat?

11.

Myslíte si, že ve Vašem městě mohou být obnoveny některé zašlé tradice a činnosti pocházející z historie,
nebo založeny tradice nové? Napište které.

12.

Vidíte u Vás ve městě či okolí hodnotu či potenciál, který dnes není reflektován a bylo by dobré jej rozvinout?

13.

Jaké by podle Vás mělo být Vaše město v budoucnu? Jak toho případně docílit?


14.

Děkujeme za vyplnění dotazníku, Vaše názory a náměty. Zároveň si Vás dovolujeme požádat o uvedení
telefonu či mailu, pro případné doplnění Vašich námětů při osobním setkání.

Veškeré informace z dotazníku budou použity pouze pro zpracování územní studie.

Tento dotazník prosím odevzdejte do 9. 2. 2018 na MU nebo do
schránky označené Anketa Tržní náměstí v IC.

Město Hrob a architekti www.cityupgrade.cz

